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ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 เดือนตุลาคม 2562**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ข้อสงวนและข้อจ�ากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�าแนะน�า หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�าเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่าน้ัน มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นน้ัน ที่ส�าคัญ  
ค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ล้วนมีความเส่ียง การตัดสินใจกระท�าการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าว ผูล้งทนุ
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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สถานการณ์การลงทุนในช่วงน้ี ถือเป็นบรรยากาศการลงทุนที่จะต้องหนักแน่น
ค่อนข้างมาก เพราะในขณะที่ปัจจัยลบที่เข้ามากดดันยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และมี
ประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด จนท�าให้ต้องใช้ความใจเย็น การหาข้อมูลโดยละเอียด 
มารองรับการตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นในระยะนี้

เพราะอย่างเรื่องสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน แม้จะมีความพยายามกันมาหลาย
รอบหลายครั้ง แต่จนถึงวันนี้ยังคงเป็นปัจจัยลบที่กดดันทั้งเศรษฐกิจและตลาดหุ้น
ทั่วโลก เนื่องจากไม่มีใครมั่นใจว่า สุดท้ายแล้วจะจบลงเช่นไรกันแน่

อีกทั้งค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่ามากๆ เป็นอีกปัจจัยลบที่ยังคงกดดันภาคอุต- 
สาหกรรมการส่งออกอย่างมาก และมีผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ด้วย

แถมอยู่ๆ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็ลงนามในค�าสั่งให้ระงับ
สิทธิพิเศษศทางศุลกากร หรือ GSP ของประเทศไทยลง 1 ใน 3 ซึ่งแน่นอนว่า
ไม่มากก็น้อย ยังไงก็มีผลต่อการส่งออก แต่บรษัิททีป่ระกอบธรุกิจส่งออก ในหมวด
สินค้าที่ถูกตัด GSP

ซึ่งทั้งหมดล้วนเก่ียวโยงไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย และยังสามารถ 
ที่จะมีผลต่อผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ด้วยเช่นกัน ท�าให้การประกาศผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 3 ของบริษัทจด
ทะเบียนทั้งใน SET และ mai เป็นอีกปัจจัยที่ต้องให้ความส�าคัญ

ดังน้ัน จะเห็นว่าทิศทางการลงทุนของกลุ่มสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศ 
พบว่ามีความระมัดระวังต่อการลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
พบว่า ช่วงระหว่าง 1 มกราคม 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนักลงทุนต่าง
ประเทศมีการขายสุทธิเท่ากับ 14,079.46 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นยอดที่ไม่ได้สูง 
มากนัก สะท้อนว่านักลงทนุต่างประเทศเองก็น่าจะรอจังหวะการลงทนุอยู่เหมือนกัน

โดยตัวอย่างกรณี บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ BAM ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง
แรก (IPO) และน�าหุน้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ฯ ซึง่ได้มีการออกไปโรดโชว์
กับนักลงทุนต่างชาติ ทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง รวมทั้งไปยุโรป อังกฤษ สหรัฐฯด้วยนั้น 
ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจแผนกระจายหุ้นของ BAM ไม่น้อยเลย

สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนต่างชาติ พิจารณาการลงทุนในเชิงวิเคราะห์ธุรกิจว่า
มีอนาคต มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจมากเพียงใดในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งพบว่า 
BAM ถือเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบสถาบันการเงิน  
ซึ่งขณะน้ีมีหน้ีเสียที่น่าสนใจให้เลือกเจรจาซื้อหน้ีเข้ามาบริหารซึ่งเมื่อเศรษฐกิจ 
ฟ้ืนตัวโอกาสในการรบัช�าระหน้ีจะดีข้ึนตามไปด้วย น่ันเป็นส่ิงทีนั่กลงทนุต่างชาติมอง

นักลงทุนไทย ในช่วงนี้จึงควรจะระมัดระวัง พร้อมกับหาช่องทางในการลงทุนที่
น่าสนใจไม่ต่างจากนักลงทนุต่างชาตินัก จึงอยู่ทีก่ารวิเคราะห์ท�าการบ้านด้วยข้อมลู
ก่อนการตัดสินใจลงทุนนั่นเอง 
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รอจังหวะอย่างรอบคอบ 
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์
การลงทนุ เปิดเผยถึงผลส�ารวจความเหน็นักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุนต่อทิศทางดัชนีหุ้นไทยปี 2562 ว่า นัก
วิเคราะห์ได้ปรับลดเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 2562 มีค่า
เฉล่ียอยู่ที ่1,677 จุด ลดลง 78 จุด จากการส�ารวจครัง้ก่อน
ที่คาดการณ์ไว้ที่ 1,755 จุด โดยคาดจุดต�่าสุดที่ 1,590 จุด 
และ สูงสุดที่ 1,707 จุด 

นอกจากน้ี ได้ปรบัลดอตัราการเติบโตก�าไรสุทธต่ิอหุน้ลง 
เป็นเติบโตร้อยละ 3.29 จากเดิมร้อยละ 7 หรอืคิดเป็นก�าไร
สุทธิต่อหุ้นที่ 99.68 บาท โดยสาเหตมุาจากภาวะเศรษฐกจิ
ที่ชะลอตัว การส่งออกที่ติดลบ กระทบต่อผลการด�าเนิน
งานของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งในช่วงที่เหลือของปีน้ีอีก 3 
เดือน โอกาสที่ก�าไรบริษัทจดทะเบียนจะฟื้นตัวค่อนข้าง
ยาก ซึ่งคาดหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
จะมีผลช่วยให้เศรษฐกิจและการลงทุนปี 2563 ฟื้นตัว 
ได้จริง 

ส่วนเงินลงทุนต่างชาติที่ปัจจุบันไหลออกจากตลาดหุ้น
ไทยน้ัน นายสมบัติ กล่าวว่า เน่ืองจากก�าไรของบริษัท 
จดทะเบียนไทยยังไม่ฟื ้นตัว ท�าให้เงินทุนไหลออกไป
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม 

โพลนักวิเคราะห์ลดเป้าดัชนีหุ้น
เหตุเศรษฐกิจกระทบก�าไร บจ.

แม ้จะปรับลดก�าไรของบริ ษัทจด
ทะเบียนลง แต่พื้นฐานตลาดหุ้นไทย
ยังแข็งแกร่ง บริษัทจดทะเบียนยังมี
การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ
กว่าร้อยละ 3 

นายสมบัติ กล่าวว่า ส�าหรับปัจจัยที่
มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยไตรมาส 
4 ปี 2562 คือ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ของสหรัฐอเมริกา (เฟด) ที่มีแนวโน้ม
ลดลง ทิศทางดอกเบี้ยในประเทศ ที่
คาดว่าคณะกรรรมการนโยบายการ
เงิน (กนง.) จะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก
ร้อยละ 0.25 ในปีน้ี ส่วนปัจจัยที่จะส่ง
ผลด้านลบ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ รวมถึงสงครามการค้า 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการเมือง
ในต่างประเทศ และผลประกอบการ
ของ บจ.ไทย 

ส่วนหุ้นเด่นที่นักวิเคราะห์แนะน�า 
คือ 1. ADVANC มีปัจจัยสนับสนุน 

จากภาวการณ์แข่งขันผ่อนคลายลง หนุนรายได้สูงขึ้น 
ตลอดจนการระงับข้อพพิาทกับ TOT ช่วยให้ประหยัดค่า
ใช้จ่ายปีละ 800 ล้านบาท นอกจากน้ัน ADVANC มคีวาม
สามารถการแข่งขันสูง ฐานะการเงินแกร่ง มีปันผลดี 

2. BJC โดยมีแนวโน้มก�าไรที่ดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งปี
หลังจากการขับเคล่ือนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ การขยาย
สาขา Big C เชิงรุก และอัตราก�าไรท่ีดีขึ้นต่อเนื่อง เป็น
หน่ึงในหุ้นค้าปลีกที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการ 
“ชิม ช้อป ใช้” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

3. CPALL โดยมปัีจจัยสนับสนุนจากการบรโิภคฟ้ืนตัว 
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

4. ERW มีประเด็นสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวต่าง
ประเทศเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้ว และได้ผลบวกจากมาตรการ
ภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภค 

5. WHA มีปัจจัยสนับสนุน คือ เริ่มเห็นการลงทุน 
จากนักลงทนุต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีน ซึง่ได้รบัผลกระ
ทบจากก�าแพงภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากประทศสหรัฐฯ ใน
อตัราทีสู่ง ท�าให้มีการย้ายฐานการผลิตออกไปในประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงไทยมากขึ้น 
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การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย
ไทยก้าวกระโดดสู่อันดับ 3 ของโลก
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงผลรายงานการจัดอันดับ
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 
Report 2020) ของธนาคารโลก ซึ่งประเทศไทยได้อันดับ
ที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้ว และเป็น
อนัดับที ่5 ในเอเชยีแปซฟิิก โดยด้านทีไ่ทยได้รบัอนัดับและ
คะแนนที่ดีขึ้นมีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ การขออนุญาตก่อสร้าง 
(Dealing with Construction Permits) และการคุ้มครอง
ผูล้งทนุเสียงข้างน้อย (Protecting Minority Shareholder) 

ก.ล.ต. ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมในการปรับปรุงและ
ผลักดันมาตรการต่าง ๆ ในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียง
ข้างน้อย และในการประเมินในครั้งน้ีผลการจัดอันดับใน
เรือ่งดังกล่าวปรบัสูงขึน้มาอยู่ทีอ่นัดับที ่3 ของโลก จากเดิม 
ที่อยู่ที่อันดับที่ 15 โดยได้รับคะแนน 86 คะแนน ซึ่งเดิม 
75 คะแนนในปีทีแ่ล้ว โดยเป็นผลจากดัชนีด้านความสะดวก
ในการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้น (Ease of Shareholder Suits 
Index) ที่เพิ่มขึ้นจาก 8 คะแนนเป็น 9 คะแนน โดยมี
คะแนนเต็ม 10 คะแนน และดัชนีด้านความโปร่งใสของ
บรษัิท (Corporate Transparency Index) ทีไ่ด้รบัการปรบั
คะแนนเพิ่มขึ้นในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระ
การประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกนับต้ังแต่
ปี 2550 ที่คะแนนด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย
ของไทยติดอยู่ใน 10 อันดับแรก

การที่อันดับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดในครั้งนี้ เป็นผลจาก
การที่ในเดือนพฤษภาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ปรับแนวทาง

การท�างาน โดย ก.ล.ต. ท�างานเชิงรุกในการสื่อสารโดยได้
ริเริ่มประชุมทางไกล (conference call) กับผู้ประเมินของ
ธนาคารโลก จากกรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นครั้งแรก และท�างานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เชิญตัวแทนจากส�านักงานศาล
ยุติธรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เข้าร่วมชี้แจงพร้อมกัน รวมถึงได้แสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ สนับสนุนการตอบค�าถามในการประเมิน

“การคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนคือภารกิจหลักของ 
ก.ล.ต. ผลการประเมินของธนาคารโลก ที่ไทยได้คะแนน
ดีขึ้นมากในตัวชี้วัดด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย  
จึงสะท้อนให้เห็นถึงการที่ประเทศไทยมีกลไกที่เข้มแข็งทั้ง
ในระดับกฎหมายและในทางปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
สิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีส่วนโดยตรงในการเพิ่มความเชื่อ
มั่นในการลงทุนในตลาดทุนจากผู้ลงทุนทั้งไทยและต่าง
ประเทศ” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว 

การประเมินความยากง่ายในการประกอบธรุกิจ ประกอบ
ด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเริ่ม
ต้นธุรกิจ 2) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 3) ด้านการขอ 
ใช้ไฟฟ้า 4) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 5) ด้านการได้
รับสินเชื่อ 6) ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย 7) 
ด้านการช�าระภาษี 8) ด้านการค้าระหว่างประเทศ 9) ด้าน 
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และ 10) ด้านการแก้
ปัญหาการล้มละลาย โดยธนาคารโลกจะพิจารณาจาก
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม รวมทั้งการเข้าพบสัมภาษณ์ผู้แทนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ 
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ในอนาคตอนัใกล้น้ีทีเ่ป็นยุคของดิจิทลั ชวิีตประจ�าวันของเรา 
จะเก่ียวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทุกอย่างจะเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่จะมกีารประดิษฐ์คิดค้นโปรแกรมต่าง ๆ  เพือ่ให้สะดวกรวดเรว็ 
กับการใช้ชวิีตประจ�าวันมากขึน้ ในระบบการเสียภาษอีากรและ 
การจัดเก็บภาษอีากรก็เช่นกันทกุอย่างจะเข้าสู่ระบบภาษอิีเล็ก 
ทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งเป็นส่ิงที่เราหลีกเล่ียงไม่ได้ จ�าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการกระท�าความผิดและการถูกปรับ

ฉบบัทีแ่ล้วได้เล่าถึงเอกสารหลักฐานทกุอย่างในยุดคิจิทลัทีจ่ะ
ต้องจัดท�า น�าส่งในรปูแบบอเิล็กทรอนิกส์มากขึน้จนสุดท้ายต้อง 
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เช่นเดียวกับเอกสารหลักฐาน 
ในระบบภาษี ก็จะต้องจัดท�า น�าส่ง เก็บรักษาในรูปแบบ
อเิล็กทรอนิกส์มากขึน้ หน่ึงในเอกสารทีส่�าคัญของธรุกิจได้แก่ ใบ
ก�ากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ซึ่งต้องมีการจัดท�าและน�าส่งใน 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายภาษีก�าหนด โดยกิจการ
จ�าเป็นต้องมีการลงทุนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ใช้ 
งาน และเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการมากเกินไป จึง
ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที ่12 มถุินายน 2562 สรปุได้ว่า
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้สอง
เท่าส�าหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการลงทุนในระบบจัดท�า น�าส่ง 
และเก็บรกัษาเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเงื่อนไขตามที่ก�าหนด ที่ส�าคัญต้องจ่ายไป
ภายในปี 2562 นี้เท่านั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ได้มีประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งจะมีรายละเอียด
ต่าง ๆ  เพือ่ให้ผูป้ระกอบการได้ถือปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง มีความ
เข้าใจมากขึน้ โดยมแีบบฟอร์มต่างๆ ทีต้่องใช้เพือ่การเข้าสู่ระบบ
การจัดท�า ส่งมอบและเก็บรกัษาใบก�ากับภาษีอเิล็กทรอนิกส์และ
ใบรบัอเิล็กทรอนิกส์ ซึง่ท่านสามารถหารายละเอยีดได้ในเว็บไซต์
กรมสรรพากร

ขอเล่าอย่างง่าย ๆ  ตามความเข้าใจของผูเ้ขยีนว่าระบบการจัด
ท�า ส่งมอบและเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์คือ อะไร ก่อนที่จะจดเข้าระบบกับกรมสรรพากร 
กิจการต้องได้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบ 
รับรองเกี่ยวกับลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) จากนั้น 

โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับชีวิตประจ�าวัน 

กิจการก็ไปจดเข้าระบบการจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากรตามกฎเกณฑ์ที่
ประกาศ โดยกิจการต้องมกีารจัดท�าระบบรองรบัการจัดท�า การ
ส่งมอบ การเก็บรกัษาทีต้่องเป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดด้วย 
หลังจากน้ันเมื่อกิจการจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็
จะมีการส่งให้กรมสรรพากรด้วย ระบบกรมสรรพากรจะยืนยัน
ข้อมูลกลับไปยังลูกค้าและกิจการผูอ้อกเอกสารว่าได้จัดท�าและ 
ส่งมอบแล้ว หากระบบของกิจการสามารถเชือ่มต่อเข้าสู่ระบบ
กรมสรรพากรได้ก็ส่งโดยตรงได้ (Host to Host) หากระบบ
กิจการเชื่อมต่อตรงกรมสรรพากรไม่ได้ต้องส่งผ่านผู้ให้บริการ
แทนกรมสรรพากร (Service Provider) ซึง่ก็จะเป็นผูน้�าส่งข้อมูล 
ผ่านระหว่างกรมสรรพากรกับกิจการ ด้วยเหตุน้ีกิจการจะต้องมี 
ระบบทีส่�าคัญสามระบบ คือ ระบบการจัดท�า ระบบการส่งมอบ  
และระบบการเก็บรกัษา ในระบบการเก็บรกัษาอาจจ�าเป็นต้อง 
มีการเก็บรักษาต้นฉบับที่น�าส่ง การเก็บรักษาเอกสารที่กิจการ 
จัดท�าและส่งมอบลูกค้าและได้รบัการยืนยันจากกรมสรรพากร 
ซี่งกรณีนี้ถือเป็นภาษีขาย การเก็บรักษาเอกสารที่กิจการได้รับ
ทางอิเล็กทรอนิกส์จาก Suppliers ต่าง ๆและได้รับการยืนยัน
จากกรมสรรพากร ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นภาษีซื้อ เป็นต้น

ดังนั้นพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที ่12 มิถุนายน 2562 จึงมคีวามส�าคัญ
ตรงที่ว่า ไม่ว่าอย่างไร กิจการต้องจัดท�าระบบดังกล่าวข้างต้น 
หากกิจการสามารถปฏิบัติตามเวลาที่กฎหมายก�าหนดได้ ก็จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่สามารถน�ารายจ่ายในการลงทุน
จัดท�าระบบมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้สองเท่า ดังน้ันขอ
ให้ผู้ประกอบการได้ท�าการศึกษากฎหมายดังกล่าวข้างต้น
เพื่อสิทธิประโยชน์ของกิจการเอง เพราะถึงอย่างไรกิจการ
ก็ต้องจัดให้มีระบบดังกล่าวอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว ด้วยเหตุ
ทีว่่าต่อไปจะกลายเป็นชวิีตประจ�าวันทีต้่องถือปฏิบติัตามระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 1 พ.ย. 2562
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ธปท.ย�้า IFRS 9 เริ่มใช้ 1 มค.63
ให้สถาบันการเงินช่วยดูแล SME
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

สายก�ากับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากภาวะ
เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ทั้งสงคราม
การค้าโลกและภัยธรรมชาติในประเทศทีผ่่าน
มา ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผูป้ระกอบการ 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด 
เล็ก (เอสเอม็อ)ี และกังวลมีโอกาสทีห่น้ีด้อย 
คุณภาพ (เอ็นพีแอล) จะสูงขึ้น ธปท. จึงได้
ส่ือสารไปยังสถาบันการเงินผู้ปล่อยสินเชื่อ 
ให้ช่วยลูกหน้ีแก้ไขปัญหาหรือปรับโครงสร้างหน้ีให้กับลูกหน้ี 
เอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบและยังมีศักยภาพสามารถด�าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้

นอกจากน้ี ธปท.ได้ออกหนังสือเวียน เม่ือวันที ่2 ตุลาคม 2562 
ไปยังสถาบนัการเงิน เพือ่ท�าความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
แนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยเฉพาะในส่วนของ
สถาบันการเงิน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการ 
เงิน ฉบับที่ 9 (IFRS 9) ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินปรับการจัดชั้นลูกหน้ียืดหยุ่น 
มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มีแนวโน้มเครดิตดีข้ึน โดย
เฉพาะกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถขอสินเชื่อใหม่ เพื่อใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

ส� าหรั บสาระส� า คัญของ
มาตรฐาน IFRS 9 ที่จะเริ่มใช้
วันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีการ
แบ่งชั้นลูกหน้ีแบบใหม่เป็น 3 
ระดับ ได้แก่ Stage1 กลุ่มทีไ่ม่มี
การเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้าน
เครดิต Stage2 กลุ่มที่มีความ
เส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญ และ Stage3 กลุ่ม
ลูกหนี้เอ็นพีแอล

ทัง้น้ี ธปท.ได้ส่ือสารให้สถาบนั 
การเงินพิจารณาปรับโครงสร้าง
หน้ีที่ยังไม่เป็นเอ็นพีแอล โดย 
ไม่ถือว่าเป็นหน้ีที่มีปัญหา และ
ไม่ต้องรายงานเครดิตบูโร โดย 
การปรับปรุ ง โครงสร ้ างห น้ี 

stage2 หากลูกหน้ีช�าระหนี้ติดต่อกัน 3 เดือน หรือ 3 งวด 
ให้ปรับขึ้นเป็น stage1 ส่วนการปรับโครงสร้างหน้ีที่เป็น

เอ็นพีแอล หากสถาบันการเงินปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีสามารถเล่ือนชั้นลูกหน้ีจาก 
stage3 เป็น stage2 ถ้าลูกหน้ีสามารถ
ช�าระหนี้ติดต่อกัน 3 เดือน หรือ 3 งวด 
ตามเง่ือนไขใหม่ได้ และหลังจากน้ันหาก 
สถาบันการเงินพิจารณาว ่าลูกหน้ีจะ
สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและไม่มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

สถาบนัการเงินสามารถพจิารณาลูกหน้ี 
ขึ้นเป็น stage1 โดยไม่ต้องรอครบ 9  

เดือน ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด และหากสถาบันการ
เงิน เห็นว่าการให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหน้ี 
เอ็นพีแอลเพิ่มเติมจะช่วยให้ลูกหน้ี สามารถด�าเนินธุรกิจได ้
อย่างต่อเน่ืองให้สถาบันการเงินสามารถพิจารณาให้สินเชื่อ
เพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้นั้นได้

อย่างไรก็ตาม ธปท. มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นฐานรากส�าคัญของเศรษฐกิจไทย
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อใช้ในการด�าเนิน
งานและต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มี
ความไม่แน่นอน 
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ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยแพร่ 
รายงาน Portfolio 20 หุ้นยั่งยืนไทยใน DJSI ให้ผลตอบแทน
สูงกว่า SET Index ระยะยาว ว่า บริษัทจดทะเบียนไทยท�าสถิติ
ใหม่ หลังการประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่เป็นองค์
ประกอบใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึง่มีผล
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีจ�านวน 7 บริษัทที่ได้คะแนน
สูงสุดหรอืเป็นผูน้�าด้านความย่ังยืนของกลุ่มอตุสาหกรรม จากการ
ประเมินบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกใน 60 อุตสาหกรรม ส่งผลให้
ประเทศไทยมจี�านวนบรษัิทจดทะเบยีนทีเ่ป็นผูน้�าด้านความย่ังยืน
ของโลกมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกา 
ที่เป็นอันดับ 1 เท่านั้น

ภาพที่ 1 จ�านวนบริษัทท่ีเป็นผู้น�าด้านความย่ังยืนใน 60 
กลุ่มอุตสาหกรรมจ�าแนกรายประเทศ

นอกจาก 7 บริษัทผู้น�าด้านความยั่งยืนแล้ว บริษัทจดทะเบียน
ไทยอีก 13 บริษัทยังคงได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบใน 
DJSI หากพจิารณาผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้ของบรษัิทจด
ทะเบียนทั้ง 20 บริษัทที่เป็นองค์ประกอบใน DJSI ในปี 2562 จะ
พบว่า ในระยะยาวการลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นในด้าน ESG 
ให้ผลตอบแทนสูงกว่า SET Index อย่างชัดเจน

ในช่วงประมาณ 15 ปี (สิ้นปี 2547 - 20 กันยายน 2562) 
portfolio จ�าลองที่ประกอบด้วย 20 หลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่ง
ค�านวณถ่วงน�้าหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดให้ผล
ตอบแทน 370% หรือเฉลี่ย 24% ต่อปี ซึ่งสูงกว่า SET Index 
ที่ให้ผลตอบแทน 274% หรือ 18% ต่อปี

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบผลตอบแทน 20 หุ้นไทยใน DJSI 

เผย 20 หุ้นยั่งยืนไทยใน DJSI
ผลตอบแทนสูงกว่า SET Index
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กับ SET Indexส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้น�าด้านความยั่งยืน
ของโลก พบว่า CPALL และ PTTGC เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่
ขึ้นเป็นผู้น�าของกลุ่มเป็นปีแรก ขณะที่ PTTEP ขึ้นเป็นผู้น�าของกลุ่ม
แทน PTT และ TOP ขึ้นเป็นผู้น�าของกลุ่มแทน IRPC ในปีก่อน

ทั้งนี้ รายงาน Dow Jones Sustainability Indices Result 2019 
จะแสดงข้อมลูว่าบรษัิทไทย 8 บรษัิทเป็นผูน้�าด้านความย่ังยืนโดยนับ
รวมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ตารางที่ 1 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนไทยที่เป็นผู้น�าด้านความ
ยั่งยืนใน DJSI 

นอกจาก 7 บริษัทผู้น�าด้านความยั่งยืน
แล้ว บริษัทจดทะเบียนไทยอีก 13 บริษัท
ยังคงได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบใน 
DJSI ได้แก่ ADVANC, AOT, BTS, CPF, 
CPN, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, 
MINT, PTT, SCB, SCC การได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบใน DJSI แสดง 
ให้เห็นว่าบริษัทด�าเนินกิจการโดยให้ความ
ส�าคัญและค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งต้องบ่มเพาะใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงจะเห็นผลดีโดยตรง 
ต่อผลประกอบการ 

นอกจากผลการด�าเนินงานที่เติบโตต่อ
เนื่อง ความโดดเด่นด้าน ESG เป็นปัจจัย
พื้นฐานของกิจการที่ผู ้ลงทุนจะต้องให้
ความส�าคัญ เพื่อความม่ันใจในการเติบโต
อย่างย่ังยืนของกิจการและโอกาสรับผล
ตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่า

และเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศรายชื่อหุ้นย่ังยืน
ของไทย หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจ�าปี 2562 โดย
มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือก 

98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง สะท้อนถึงพัฒนาการด้านการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ.ไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดท�าราย
ชื่อหุ้นยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ส�าหรับปีนี้มี บจ.ที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 
บจ.ในปี 2558 สะท้อนว่า บจ.ไทยให้ความส�าคัญและมีการด�าเนิน
งานด้าน ESG ในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งปีนี้
ได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์และนโยบาย เพื่อ 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหา Climate Change โดยเพิม่ประสิทธภิาพการใช้พลังงาน
ในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการ
ด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ 

ทั้งน้ี ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ.เข้าร่วมการ
ประเมินความย่ังยืน เพือ่ให้ทราบถึงสถานะการด�าเนินงานด้าน ESG 
รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืน นอกจากน้ียังสนับสนุน

ให้ บจ.เปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืนมาก
ขึน้ เพือ่ให้ผูล้งทนุมีข้อมูลทีใ่ช้ในการตัดสิน
ใจลงทนุให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทนุ
อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Investment)

ส�าหรับ บจ.ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2562 
มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมาก
ที่สุด คือ 19 บริษัท รองลงมาเป็น บจ.ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และบริการ
กลุ่มละ 15 บรษัิท นอกจากน้ี บจ.ทีไ่ด้รบัคัด
เลือกเข้าในรายชื่อหุ้นย่ังยืนใหม่ปีน้ีมาจาก
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ
กลุ่มบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี บจ.ได้รับคัด
เลือกเข้าสู่รายชือ่หุน้ย่ังยืนเพิม่ขึน้มากทีสุ่ด 

โดย บจ.ในรายชื่อหุ ้นย่ังยืนทั้ง 98 
บรษิทั มีมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาด 
11,314,328 ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลา 
คม 2562 โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
65.26 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดรวม ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ได้ที่ www.setsustainability.com 
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นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณสีหรฐัอเมรกิาประกาศ
ตัดสิทธปิระโยชน์ทางภาษศุีลกากรทางการค้า (GSP) ที่
เคยให้ไทยบางรายการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ว่า 
มาตรการดังกล่าวจะยังไม่กระทบต่อเป้าส่งออกสินค้า
ไทยไปสหรัฐฯ ปี 2562 ที่วางไว้ขยายตัวร้อยละ 4 
เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่มีค�าส่ังซื้อล่วงหน้าและทยอย
ส่งมอบไปแล้ว ซึ่งยอดส่งออก 9 เดือนแรกคิดเป็นร้อย
ละ 73-75 ของทั้งปี อย่างไรก็ตามคาดว่าช่วงนี้ผู้น�าเข้า
จะเร่งน�าเข้าสินค้าก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียม
มาตรการรองรับ และเพิ่มกิจกรรมหาตลาดทดแทน 
พร้อมทั้งหารือกับภาคเอกชนเพื่อก�าหนดตลาดและ
กิจกรรมด้วยแล้ว เบื้องต้นมี 7 มาตรการรองรับ 1. เร่ง
ขยายการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ ช่วงปลายปีน้ีจนถึง
ก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ โดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศจะมีกิจกรรมผลักดันให้การน�าเข้าขยาย
ตัวมากขึน้ ทัง้น้ี คาดการณ์ว่าผูน้�าเข้าจะเร่งน�าเข้าสินค้า
ที่จะได้รับผลกระทบการมาเตรียมไว้ก่อน ดังนั้น ช่วงนี ้
อาจมีค�าส่ังซื้อเพิ่มข้ึนมากกว่าปกติ โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่
มีฐานการผลิตในไทย ขณะเดียวกันได้มีการคืนสิทธิ/
ผ่อนผันตามเกณฑ์จีเอสพีรายสินค้าแก่ไทย 7 รายการ 
ได้แก่ ปลาแช่แข็ง ดอกกล้วยไม้สด เห็ดทรัฟเฟิล ผง
โกโก้ หนังของสัตว์เลื้อยคลาน เลนส์แว่นตา และส่วน
ประกอบของเครื่องแรงดันไฟฟ้า ซึ่งกรมจะเร่งขยาย
ส่วนแบ่งตลาดในสหรฐัฯ ให้แก่สินค้าเหล่าน้ีไปพร้อมกัน 

2. เร่งกระจายความเส่ียง โดยหาตลาดส่งออกให้
หลากหลายและแสวงหาตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่โดน
ผลกระทบ กรมฯ ได้ส่ังการให้ทตูพาณชิย์เร่งหาตลาดให้ 
แก่สินค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบ และส�ารวจความต้องการของ 
ตลาด ท�าหน้าที่เป็นเซลล์แมนขายสินค้าของประเทศ 
ไทยตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
โดยช่วงนี้ถึงกลางปี 2563 มีแผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติม 
เพือ่บกุตลาดและกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าไทย
ในประเทศเป้าหมายทั่วโลก อาทิ อินเดีย บาห์เรนและ
กาตาร์ แอฟรกิาใต้ ญีปุ่น่ จีน สหราชอาณาจักร สหภาพ

เผย 7 มาตรการ รับมือตัดจีเอสพี
หาตลาดใหม่-เร่งขยายการส่งออก

ยุโรป ตุรกี รัสเซีย CLMV ศรีลังกา บังกลาเทศ และ
อินโดนีเซีย เป็นต้น 

3. ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาห 
กรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารแปรรูป โดย
ใช้โอกาสจากภาวะเงินบาทแข็งค่าไปลงทุนในสหรัฐฯ 
ในรูปของส�านักงานขาย หรือการแสวงหาเทคโนโลยี
ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือใน 
ประเทศที่สหรัฐฯ มีข้อตกลงการค้าเสรีด้วย อาทิ 
แคนาดา ชิลี และเม็กซิโก เพื่อใช้สิทธิในการส่งสินค้า
เข้าสหรัฐฯ 

4. กระชับความสัมพันธ์กับผู้น�าเข้าพันธมิตร และ
เพิ่มความร่วมมือกับผู้น�าเข้าขนาดกลาง และเอสเอ็มอี 
ในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

5. สร้างความต้องการสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ 
เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์
มาร์เก็ต ร้านอาหารไทย และกิจกรรมส่งเสรมิสินค้าไทย
ในหลายตลาด 

6. เน้นการให้ความส�าคัญกับการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้า พฒันาสินค้าด้วยนวัตกรรม สอดคล้อง
กับแนวโน้ม(Trend) ของตลาด อีกทั้งการสร้างความ
เข้มแข็งให้แบรนด์สินค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของ
สินค้า เพื่อสร้างจุดเด่นและความได้เปรียบของสินค้า
ไทย และ 

7. ผลักดันการค้าผ่าน thaitrade.com ซึ่งเป็นช่อง
ทางการค้าออนไลน์ที่สามารถส่งออกสินค้าไทยคู่ขนาน
ไปกับการค้ารูปแบบเดิม พร้อมกันน้ีกรมได้ร่วมมือกับ 
แพลตฟอร์มของประเทศคู่ค้าทีส่�าคัญ โดยจะเปิด Top-
Thai Flagship Store ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขายสินค้า 
ของไทยในแพลตฟอร์มต่างประเทศ และเดือนพฤศจิกา 
ยนน้ีจะเปิดตัวร่วมกับ TMall Global ในจีน และจะขยาย
สู่ประเทศส�าคัญอื่นๆ ต่อไป 
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นายดอน นาครทรรพ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่าย
เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิด
เผยว่า เศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน 2562 ยังคงอยู่ใน
ภาวะชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัว
จนมผีลกดดันต่อภาคการส่งออก ท�าให้การส่งออกเดือนน้ี
ติดลบร้อยละ 1.5 หรอืมมูีลค่าการส่งออกที ่20,397 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั และท�าให้ไตรมาส 3/2562 การส่งออกไม่
เติบโตหรอือยู่ทีร้่อยละ 0 และมีมูลค่าการส่งออก 63,295 
ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ไม่ใช่ผลจากการตัดสิทธิ GSP 
เนื่องจากรายการสินค้าที่ถูกตัดสิทธิมีไม่มาก ขณะที่การ
ลงทนุภาคเอกชนยังคงหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (GSP) สินค้าไทยนั้น นายดอน กล่าวว่า ไม่ได้ม ี
ผลต่อการส่งออกในภาพรวมมากนัก โดยมูลค่าการส่งออก 
ไปสหรัฐฯอยู่ที่ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของมูลค่าส่งออกโดยรวม จาก
การวิเคราะห์ของกระทรวงพาณิชย์ พบว่าหากมีการขึ้น
ภาษีโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 จะกระทบการส่งออกไทยปีนี้ลด
ลงร้อยละ 0.01 เท่าน้ัน ขณะเดียวกันการทีส่หรฐัอเมรกิา
ตัดสิทธิ GSP ท�าให้คาดว่าแนวโน้มการส่งออกไตรมาส 
4/2562 มีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้น

นายดอน กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2562 มี
แนวโน้มจะขยายตัวต�่ากว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 2.9 
เน่ืองจากการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชนไม่ได้
ขยายตัวต�า่กว่าทีค่าด โดยแนวโน้มการส่งออกช่วง 9 เดือน 
แรกของปี 2562 หดตัวร้อยละ 2.7 อย่างไรก็ตาม หาก 
จะให้การส่งออกทั้งปีหดตัวเพียงร้อยละ 1 ตามที่ ธปท. 
คาดหมายการส่งออกไตรมาส 4 จะต้องขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ธปท.คาดจีดีพีไตรมาส 3/62
มีโอกาสโตต�่ากว่าร้อยละ 2.9

จากไตรมาส 3 ส่วนจะมีผลให้
เศรษฐกิจทัง้ปีเป็นไปตามเป้าร้อย
ละ 2.8% หรอืไม่ จะต้องขอดูภาพ
รวมเศรษฐกิจไตรมาส 4 อีกครั้ง 
ซึง่คาดหวังว่าไตรมาส 4 เศรษฐกิจ
ไทยจะดีขึ้นจากมาตรการภาครัฐ 
ทั้งบัตรสวัสดิการและมาตรการ
ชิมช้อปใช้ รวมทั้งการท่องเที่ยว
ที่ดีขึ้น

นายดอน กล ่าวถึงกรณีที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงว่า เป็นตามไปตามคาด
การณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

ด้าน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด คาดว่า แม้ว่า
เฟดจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเน่ือง
ในการประชุม 2 รอบล่าสุด ตลอดจนประกาศที่จะเริ่ม
การซื้อพันธบัตรระยะส้ันช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนน้ี 
แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งทิศทางเงินเฟ้อ
ยังคงชะลอลงต่อ อาจบ่งชี้ว่าการปรับเปล่ียนนโยบาย
การเงินในช่วงที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอ ท�าให้คาดว่าเฟด
น่าจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% 
อีกทั้งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าเฟดคงจะส่งสัญญาณ
ถึงมุมมองค่อนข้างบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่
พัฒนาการของเศรษฐกิจจริงในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า
คงเป็นเครือ่งบ่งชีท้ศิทางการด�าเนินนโยบายการเงินของ
เฟดระยะต่อไป 

ทั้งน้ี ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนใน
เฟสแรกอาจไม่เพียงพอในการคล่ีคลายปัจจัยเส่ียงต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญตลอดจนหนุน
ให้เศรษฐกิจสหรัฐฯกลับมาเติบโตในอัตราเร่งขึ้น ท�าให้
เฟดยังคงเผชญิกับความท้าทายต่อการตัดสินใจนโยบาย
การเงินในระยะต่อไป

ส�าหรับผลต่อเศรษฐกิจไทย การลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของเฟดรอบน้ี หากเกิดขึน้จรงิคงมีผลหนุนค่าเงิน
บาทเพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากตลาดรับรู้โอกาสการปรับ 
ลดอตัราดอกเบีย้รอบน้ีพอสมควรแล้ว ขณะทีจุ่ดตัดสินใจ
ของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ(กนง.) ในการประชุม
วันที ่6 พฤศจิกายนน้ีคงแปรผนัตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในประเทศมากกว่า ซึ่งต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบที่
ค่อนข้างชัดเจนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ
ผลกระทบจากสงครามการค้าด้วยเช่นกัน 
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นายภมิูศกัด์ิ อรญัญาเกษมสุข อธบิดีกรมบญัชี
กลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62) มีงบประมาณภาพ
รวมใช้จ่ายแล้ว จ�านวน 2,929,421 ล้าน
บาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.65 
ต�่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.35 แบ่ง
เป็นรายจ่ายลงทุนมีการใช้จ ่ายแล้ว 
จ�านวน 501,048 ล้านบาท ของวงเงิน
งบประมาณ 551,111 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 90.92 ขณะที่รายจ่าย 
ประจ� ามีการใช ้ จ ่ ายแล ้ ว  จ� านวน 
2,428,373 ล้านบาท ของวงเงินงบ
ประมาณ 2,448,889 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99.16 ในส่วนของเงิน
งบประมาณที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี มีการใช้จ่ายแล้ว 
จ�านวน 254,854 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 
255,848 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.60 

“จากมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ได้ก�าหนด
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ที่ร้อยละ 100 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานภาครัฐมีการ
ใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 
138,858 ล้านบาท โดยมีอัตราเพิ่มร้อยละ 4.98 
ซึ่งเพิ่มเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเมื่อ
เทียบร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 สูง
กว่าเท่ากับร้อยละ 1.42 เนื่องจากปี 2561 มีการ 
ใช้จ่ายภาพรวม 2,790,563 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 96.23” นายภูมิศักดิ์ กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จาก
ข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายเงินต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2562 กรมบัญชีกลางมีแนวโน้ม 
การใช้จ่ายเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายมากข้ึน ซึง่เป็น
ผลมาจากการก�ากับ ติดตามผล และการลงพื้นที ่

กรมบัญชีกลางเผย สิ้นปีงบฯ62 
ใช้งบประมาณไป 2,929,421 ล้าน

นายภูมิศักด์ิ ยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้แอบ
อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางโดยอ้าง
ชื่อ นฤมล ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือหมายเลข 06- 
3190-0465 แจ้งว่า มโีครงการช่วยเหลือเงินบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการบ�านาญ และขอหมายเลข 
บัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตร ATM เป็นเหตุให้
มีผู้หลงเชื่อ ถูกหลอกลวงและสูญเสียทรัพย์สิน 
น้ัน ขอชี้แจงว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพท์และรายชื่อบุคคลดังกล่าวแล้ว
ไม่พบว่า เป็นหมายเลขโทรศัพท์และไม่ใช่บุคลากร
กรมบัญชีกลางตามที่มิจฉาชีพแอบอ้าง 

และกรมบัญชีกลางยังไม่มีโครงการช่วยเหลือ
เงินบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการบ�านาญแต่อย่างใด 
ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อตามที่มิจฉาชีพแอบ
อ้าง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตาม
ข่าวสารของกรมบญัชกีลาง ได้ทางเว็บไซต์ https://
www.cgd.go.th และ Facebook กรมบัญชีกลาง 
ทั้งน้ี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270- 
6400 ในวันและเวลาราชการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับส่วนราชการให้
สามารถด�าเนินการจัดซือ้จัดจ้างและเบกิจ่ายเงินได้
อย่างคล่องตัวขึ้น
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สัมมนา Investors rights Guideline : สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม สัมมนา Investors rights Guideline : สิทธิผู้ถือ

หุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ “การจัดการภายในองค์กร กับสิทธิของผู้ถือหุ้นรายบุคคล” และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย อ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ให้กับ สมาชิก ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้สนใจภายนอก ณ ห้อง
ประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลท. (ข้างสถานทูตจีน) เวลา 09.00 - 11.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
ตุลาคม 2562

สัมมนา Investors rights Guideline : สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม สัมมนา Investors rights Guideline : สิทธิผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 3/2562 ในหัวข้อ “การฟ้องแบบ class action” โดย อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ อาจารย์
ประจ�าคณะนิติศาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ให้กับ สมาชกิ ชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิู้
ถือหุ้น และผู้สนใจภายนอก ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลท. (ข้างสถานทูตจีน) เวลา 
13.00 - 15.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ
รุ่นที่ 21 (TIIP 21)
พธิเีปิดอบรมหลักสูตรนักลงทนุผูท้รงคุณวุฒ ิรุน่ที ่21 (รุน่สุดท้ายของ

ปี 2562) ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 
Grand Hall ชั้น 28 The Bangkok Club อาคาร Sathorn City

กิจกรรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาฯ Visit ครั้งที่ 14/2562 @AMA
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผู้

ลงทนุไทย เข้าเย่ียมชม บรษัิท อาม่า มารนี จ�ากัด (มหาชน) 
- AMA โดยมี คุณพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ 
และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล ณ อ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11/2562
“แผนงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยุค 5.0”

สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วมกิจกรรม ติดอาวุธทาง
ปัญญา ครั้งที่ 10/2562 บรรยายพิเศษโดย คุณเทศไทย อ�านวยจิตธรรม – ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่าย
ก�ากับการขายผลิตภัณฑ์การลงทนุ และ คุณทรงยศ บรรจงมณ ี– ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ฝ่ายจดทะเบยีน
หลักทรัพย์ 3 – ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นการ
แบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน” ณ ห้องประชมุ 603 ชัน้ 6 อาคาร B ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้า
ร่วมกิจกรรม ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11/2562 บรรยายพิเศษ โดย  
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์
องค์กร–ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นการแบ่งปันความรู้ 
ในหัวข้อ “แผนงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยุค 5.0” ณ ห้อง
ประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 10/2562
“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” 
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มหกรรมการลงทุนแห่งปี หรือ SET in the 
City ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 15 แล้ว ถือเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องที่บรรดานักลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนรุ่นใหม่ๆ ผู้ที่สนใจก�าลังจะลงทุน หรือคิดที่จะ
ลงทุนในอนาคต น่าจะต้องให้ความสนใจกับงานนี้  

เพราะปีน้ีการจัดงาน มีแนวคิด หรอื Theme ทีว่่า “เลือกสร้างความม่ังค่ัง ในแบบท่ีใช่..สไตล์คุณ” 
ส�าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วในขณะน้ี ย่อมจะต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนที่ท�าให้รู ้ว่า 

การลงทุนที่มีสไตล์ มีรูปแบบเป็นของตนเอง ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าจะต้องเรียกว่าเหมาะสมเป็น 
อย่างยิ่ง การเดินตามรูปแบบของนักลงทุนที่มีชื่อเสียง โดยหวังจะให้ประสบความส�าเร็จเช่นเดียวกัน
ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

หรอืการทีเ่ชือ่ค�าแนะน�า ไม่ว่าจากเจ้าหน้าทีท่ีดู่แลบญัช ีจากหุน้ซอง หุน้ใบ้หวย หรอืในยุคปัจจุบนั
คือหุ้นเชียร์ในห้องไลน ์ ก็จะพบความจริงว่าบางครั้งก็ใช่ บางครั้งก็ไม่ใช่ เพราะเอาเข้าจริงๆ ไม่ใช ่
แค่ได้ชื่อหุ้นแนะน�ามาแล้วจบ แต่จังหวะเวลาในการซื้อ-ขาย ระดับราคาที่จะเป็นต้นทุน รวมทั้งเงินที่
จะใช้ลงทุนล้วนแล้วแต่มีความส�าคัญทั้งนั้น 

SET in the City 2019 จึงเป็นงานที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถงึสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยด้วย ซึ่งจะเปน็งานทีมุ่ง่ใหข้อ้มลู ความ
รู้ในการลงทุน ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม และประกันภัย  
ซึ่งปีน้ีจะเป็นครั้งแรกที่จะเผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ที่ยังขาด
บทวิเคราะห์ จะมีนักวิเคราะห์ผลัดเปล่ียนมาให้มุมมองผ่านสัมมนาและเวิร์กชอปกว่า 80 หัวข้อ  
ที่น่าสนใจ อาทิ “สร้างพอร์ตแกร่งให้ รวยก่อนแก่ ด้วย หุ้น-กองทุน-ประกัน” “สร้างโอกาสท�าก�าไร 
เพิ่มพลังให้พอร์ต ด้วย DR DW Derivatives” “ลงทุนตามวัย ให้ Well-Being” “สูตรลัดคัดหุ้นเด็ด” 
“หุ้นเล็ก สเปคเทพ” “หุ้นเด่น เน้นถือยาว” เป็นต้น จึงถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนที่นักลงทุนรายบุคคล
จะได้ประโยชน์ เติมเต็มความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และช่วยผู้ลงทุนวางแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง เพราะหลักการลงทุนที่ถูกต้อง ผู้ลงทุนควรต้ังเป้าหมายในการลงทุน  
รู้จักตนเอง รู้จักความเสี่ยง รู้จักตราสาร เพื่อสร้างผลตอบแทนและความเสี่ยง ในแบบที่เหมาะสม
กับตนเอง

อีกทั้งนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือการพิทักษ์สิทธิและส่งเสริมความรู้ของผู้
ลงทนุรายบคุคล ในงานน้ี สมาคมฯจะเปิดรบัสมคัรผูท้ีมี่จิตอาสา เพือ่คัดเลือกเป็นอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้
ถือหุน้ ท�าหน้าทีเ่ข้าร่วมประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปีของบรษัิทจดทะเบยีน พร้อมทัง้แนะน�าภาระกิจ
ของอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทนุเอง และส่วนรวมของตลาดทนุไทยอย่างไร

นอกจากนี้ สมาคมฯจะมีการแนะน�าหลักสูตรอบรม “นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ” ที่สมาคมฯ จัดขึ้น  
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงวิธีคิดในการลงทุนแบบต่างๆ เช่น Top Down Bottom Up Competi-
tive Advantage Technical และจิตวิทยาการลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เข้าใจหลักวิธีคิดของผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการลงทุน แล้วน�าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตนเอง

งานจะมีระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารา
กอน แนะน�าว่าเป็นงานที่ไม่ควรพลาดครับ 

SET in the City 2019
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
  นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



19 e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2562


	cover50e.pdf (p.1)
	TIA50 new2.pdf (p.2-16)
	end50.pdf (p.17)

